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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 الســـــــــــــيرة الذاتيــــــــــــــــــــــة

 الدكتور / محمد محمدى غانماألستاذ الخاصة ب

 جامعة بنها - كلية الطب البيطرى -ستاذ أ

 الواليات المتحدة االمريكية –جامعة ويست فيرجينيا  –دكتوراه 

 عضاء هيئة التدريس والقياداتالمركز القومى لتنمية قدرات ا –مدرب معتمد 
 ================================ 

 د/ محمد محمدى على غانمأ.االســــــــــــم: 

 م 1/10/1969تاريخ الميالد: 

 قليوبية -محل االقامة: طوخ

 اللغات: العربية )اللغة االم(

 والمخاطبة االنجليزية: امتياز فى الكتابة والنطق       

 ــــــالت العلميـــــــة: المؤهـــــــ

من كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق  1992بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور ديسمبر  -1

 فرع بنها بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية )تخصص امراض باطنة( من كلية الطب البيطرى جامعة  -2

 . 23/4/1997اريخ الزقازيق فرع بنها بت

مريكية جامعة ويست فيرجينيا بالواليات المتحدة األدكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية من  -3

 . 15/8/2003بتاريخ 

 :واالكاديمى التــــــــــدرج الوظيفـــــــــــــــــــــى

عة الزقازيق تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى بمشتهر جام –معيد بقسم طب الحيوان  -1

 . 1993-7-1فرع بنها بتاريخ 

تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة  –مدرس مساعد بقسم طب الحيوان  -2

 1997-6- 11الزقازيق فرع بنها بتاريخ  

  0123565658تليفون: 

البريد الكترونى: 

mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg 
 dr.mohamedghanem@yahoo.com  

 

 الموقع االلكترونى:

 http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1 
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تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى بمشتهرجامعة الزقازيق  –مدرس بقسم طب الحيوان  -3

 . 18/11/2003فرع بنها بتاريخ 

تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى  –استاذ مساعد بقسم طب الحيوان  -4

 . 24/11/2008بمشتهرجامعة بنــهــــــا بتاريخ 

 2013نوفمبر  25كلية الطب البيطرى  –قسم طب الحيوان  -أستاذ األمراض الباطنة -5

 2015بنها منذ ديسمبر جامعة  –الطب البيطرى كلية  –قسم طب الحيوان رئيس  -6

 

 

a) والمردود فى المواقع الداعمة للبحث العلمى بحاث المنشورهاأل: 

 ذات معامل تاثير مرتفع المتخصصة  الدوليةبحث علمى وملخص فى المجالت  44 نشر

مرفوعة على جوجل سكوالر  والبعض االخر فى المؤتمرات االقليمية والمجالت المحلية

  الرسمى لجامعة بنها فى هذا الرابط عوبوابة الباحث والموق

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1 

  فى قاعدة بيانات سكوبس 101ل سكوالر وجفى جو 198الحصول على عدد اقتباسات 

  معامل هيرش الحصول على(h index) 8  فى قواعد سكوبس 6فى جوجل سكوالر و 

https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&user=rpjnqLEAAAAJ 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14324764100 

 نزيالت لالبحاث العدد تخطى عدد تو  27.6صول على اجمالى معامل تاثير الح

 Research Gate فى بوابة البحث 2000

https://www.researchgate.net/profile/Prof_Dr_Mohamed_Ghanem 

 لةلكل مجومعامل التاثير  التى تم النشر فيها  المجالت الدولية المصنفة

معامل  اسم المجلة

 التاثير

 االنترنترابط البحث على  عنوان البحث

 العلمى والفكرىوال: التميز أ
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mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
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Research in 

Veterinary 

Science 

 

1.409  Lecithin cholesterol acyltransferase 

(LCAT) activity as a predictor for 

ketosis and parturient 

haemoglobinuria in Egyptian water 

buffaloes 

http://www.sciencedirect.com/scienc

e/article/pii/S0034528809001933 

 

Tropical 

Animal 

Health and 

Production 

0.817 Clinical, haematological and 

biochemical alterations in heat 

intolerance (panting) syndrome in 

Egyptian cattle following natural 

foot-and-mouth disease (FMD)   

http://link.springer.com/article/10.1007

0-9543-010-%2Fs11250 

 

Turkish 

Journal of 

Veterinary 

and Animal 

Sciences 

 

0.242 A comparative study on traumatic 

reticuloperitonitis and traumatic 

pericarditis in Egyptian cattle   

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/t

inary/article/view/50000btkveter

26046 

 

Particle and 

Fibre 

Toxicology 

7.11 Coal dust alters β-

naphthoflavone-induced aryl 

hydrocarbon receptor nuclear 

translocation in alveolar type 

II cells   

http://www.particleandfibretoxic

ology.com/content/6/1/21 

 

Preventive 

veterinay 

medicine 

2.167 Comparative therapeutic 

effect of toltrazuril, 

sulphadimidine and 

amprolium on Eimeria bovis 

and Eimeria zuernii given at 

different times following 

infection in buffalo calves 

(Bubalus bubalis)   

http://www.sciencedirect.com/sci

ence/article/pii/S01675877080000

44 

 

Journal of 

Toxicology 

and 

Environme

ntal 

2.35 Crystalline Silica is a 

Negative Modifier of 

Pulmonary Cytochrome P-

4501A1 Induction 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10

.1080/15287390801907483?url_ver=Z3

-9.88

03&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.20

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528809001933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528809001933
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11250-010-9543-0
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11250-010-9543-0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tbtkveterinary/article/view/5000026046
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tbtkveterinary/article/view/5000026046
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tbtkveterinary/article/view/5000026046
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tbtkveterinary/article/view/5000026046
http://www.particleandfibretoxicology.com/content/6/1/21
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587708000044
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http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287390801907483?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&#.VeXZYSWqqko
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                  اجامعة بنه-كلية الطب البيطرى  –غانم محمدى  د/ محم أ.داتية ذالالسيرة  

4 
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1                                     
Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg  

Health, 

Part A: 

org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&#.

VeXZYSWqqko 

Environment

al Health 

Perspectives 

  7.98, 

ranked 

2nd of 

87 

journal

s in 

Toxicol

ogy 

Apoptosis and bax 

expression are increased by 

coal dust in the polycyclic 

aromatic hydrocarbon-

exposed lung  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC1570065/ 

 

Research in 

Veterinary 

Science 

 

1.409  Thymoquinone reduces 

hepatic glucose production in 

diabetic hamsters 

http://www.sciencedirect.com/science/a

rticle/pii/S003452880500007X 

American 

Journal of 

Respirator

y Cell and 

Molecular 

Biology 

4.109 Respirable coal dust particles 

modify cytochrome P4501A1 

(CYP1A1) expression in rat 

alveolar cells   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1

5072980 

 

 جميع االبحاث والمجالت مسجلة فى قاعدة بيانات سكوبس فى هذا الرابط 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14324764100 

 

 

b)  الحصول على المشروعات البحثية 

 investigation on theفى المشروع البحثىى بعنىوان:   principal investigatorالباحث الرئيسى -1

mechanisms regulating cytochrome P450 1A1 in pulmonary cells  والىذى تىم اجىراءه

. تىم نشىر بحىث علمىى دولىى فىى مجلىة 2009-2008فى جامعة ويست فيرجينيا بالواليىات المتحىدة االمريكيىة 

 كالتالى: 7.11ذات معامل تاثير 

Coal dust alters β-naphthoflavone-induced aryl hydrocarbon receptor nuclear 

translocation in alveolar type II cells   

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287390801907483?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&#.VeXZYSWqqko
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287390801907483?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&#.VeXZYSWqqko
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570065/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570065/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880500007X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880500007X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15072980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15072980
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http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14324764100
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Particle and Fibre Toxicology (impact 7.11). 

 

 Effect of LPS-mediated pulmonaryالباحىىث الرئيسىىى  فىىى المشىىروع البحثىىى بعنىىوان  -2

inflammation on CYP1A1 induction in sheep  والىذى تىم اجىراءه فىى جامعىة ويسىت فيرجينيىا

   Cabdirectتم نشر بحث علمى فى مؤتمر دولى مسجل فى    .2009بالواليات المتحدة االمريكية 

Preliminary study on the effect of pulmonary inflammation mediated by 

lipopolysaccharide endotoxins on cytochrome p4501a1 (CYP1A1) induction in sheep. 

Proc. of the 5th Animal Wealth Research Conf. in the Middle East & North Africa, 

297-314. 

84http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D887

ga6ad01a-5-D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20 

 

عضو الفريق التنفيذى للمشروع  البحثى "تطوير مركز التميز للبحث العلمى بكلية الطب البيطىرى جامعة  -3

 7300000مشىروعات تنافسىية بقيمىىة  –بنهىا" والممىول مىن وحىدة ادارة المشىىروعات وزارة التعلىيم العىالى 

 مجلة الكلية أبحاث منشورة فى 3رسالة علمية و  2حتى االن. تم نشر  2013منذ  –جنيه مصرى 

 (  تحت عنوان: 2012عضو المشروع البحثى الممول من المركز القومى للبحوث ) -4

 "“Improvement of general health condition and immune status of small 

ruminants using antioxidants’ (The 9th research plan, 2010-2013, No. 9040203 ( 

 بحث علمى  2تم نشر رسال دكتوراة و 

" دراسىات بالموجىات   (  تحىت عنىوان2014عضو المشروع البحثى الممول من مركز بحوث الصىحراء ) -5

فوق الصوتية وبيوكيميائية على امراض الجهاز البولى والهضمى فى االغنىام تحىت ظىروف الملوحىة بجنىوب 

 جارى  –سيناء" 

   Auyrvet limitedايورفيىىت ليميتىىدالباحىىث الرئيسىىى للمشىىروع البحثىىى المشىىترة مىىع الشىىركة الهنديىىة  -6

 بعنوان: 2015من اغسطس 

7- Efficacy Evaluation of Topical Herbal Gel and Herbal Spray In Sub Clinical 

& Clinical Mastitis In Bovines -- جارى 

  Indian Herbsللمشروع البحثىى المشىترة مىع الشىركة الهنديىة انىديان هيىربس   PI الباحث الرئيسى  -8

 Clinico-Therapeutic Evaluation of Livoliv 250  Andبعنىوان:  2015بىدءا مىن اغسىطس 

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D88784D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20-5-ga6ad01a
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D88784D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20-5-ga6ad01a
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Rumitone In Treatment Of Various Digestive Disorders And Restoration Of 

Normal Ruminal Function - جارى 

 سىبتمبر  )مىن لجامعىة بنهىا" مسىتودعات االبحىاثلمشروع "منهجية جديدة لتطىوير   PIالباحث الرئيسى -9

 الف جنيه( 100مبلغ ب –اآلن – 2015

 

c)  محلية ودوليةمن جهات  ومنح  جوائز علميةالحصول على : 

 Partnership andحاصىىىل علىىىى جىىىائزة  "مبىىىادرة االنتمىىىاء والشىىىراكة بىىىوزارة التعلىىىيم العىىىالى  -1

Ownership scholarship  اسىس تنافسىية شهور بالواليات المتحدة االمريكية على  3إلجراء خوث لمدة

 (2008-2007للباحثين على مستوى اللجامعات المصرية )

على  Islamic Bank Development scholarshipحاصل على جائزة البنك االسالمى للتنمية  -2

( الجراء بحوث علمية لمدة عام بالواليات 2009-2008اسس تنافسية للباحثين على مستوى الوطن العربى )

 فقة البنك االسالمى للتنمية بصورة كاملةالمتحدة االمريكية على ن

 science and Technologyحاصل على جائزة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  -3

Development Fund (STDF)  ( الجراء بحوث علمية 2010على اسس تنافسية للجامعات المصرية )

 الباحثين بالواليات المتحدة االمريكية.أشهر بالواليات المتحدة األمريكية من خال ل برنامج تدريب  6لمدة 

 2015من جامعة بنها للتميز فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى حاصل على شهادة تقدير  -4

 

d) عضوية الجمعيات العلمية –تحكيم أبحاث دولية  –علمية  انشطة دولية 

  Tropical animal health and production الدولية مجلةأبحاث دولية فى المحكم  -1

http://link.springer.com/journal/11250 

  Pakistan Veterinary Journal الدوليىىىىىىة مجلىىىىىىةأبحىىىىىىاث دوليىىىىىىة فىىىىىىى المحكىىىىىىم  -2

http://www.pvj.com.pk/ 

 Journal of buffalo science الدولية مجلةأبحاث دولية فى المحكم  -3

2-number-1-science/volume-buffalo-of-http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal 

 /Veterinaria Italiana http://www.izs.it/vet_italianaمحكم دولى لمجلة  -4

 Transboundary and Emerging Diseasesمجلة أبحاث دولية فى محكم  -5

 Journal of Animal Science Advancesمحكم ابحاث دولية فى مجلة دولية متخصصة  -6

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://link.springer.com/journal/11250
http://link.springer.com/journal/11250
http://www.pvj.com.pk/
http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-buffalo-science/volume-1-number-2
http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-buffalo-science/volume-1-number-2
http://www.izs.it/vet_italiana/
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http://www.scopemed.org/index.php?nid=28&jid=72 

 Journal of Livestock Productionمجلة أبحاث دولية فى محكم  -7

 International Journal of Veterinary science and مجلىىةأبحىىاث دوليىىة فىىى محكىىم  -8

Medicine 

 International journal of Agriculture Sciencesمحكم دولى لمجلة  -9

 Sansماليزيىىا  –ماليزيىىا  سهيئىىة التىىدريس للتعيىىين بجامعىىة سىىانمحكىىم دولىىى لتقيىىيم ملفىىات اعضىىاء  -10

Malaysia University 

 جامعة االنبار بالعراق –محكم خارجى البحاث ترقية االساتذة  -11

  Environmental mutagen society  للتحور البيئى عضو الجمعية  االمريكية  -12

  Egyptian Cattle disease Society مراض الماشيةة المصرية ألعضو الجمعي -13

 Journal of Animal Scienceعضىىو المجلىىس العلمىىى االستشىىارى للمجلىىة الدوليىىة  -14

Advances 

 Veterinary and Animalبقواعىىد بيانىىات السىىيفير  المجلىىة الدوليىىة تحريىىرعضىىو هيئىىة  -15

Science journal 

  Benha J. Appliedة " لمجلىة بنهىا للعلىوم التطبيقيىةعضىو هيئىة التحريىر للمجلىة الدوليى -16

”Science 

 

 

a)  كاديمية متنوعة: أدارية وإتولى مواقع 

 2014الى   2009منذ كلية الطب البيطرى   -مدير المستشفى البيطرى التعليمى  -1

  هحتى حين 2012منذ   جامعة بنها –مدير مركز التعلم اإللكترونى  -2

 حتى حينه 2013منذ  كلية الطب البيطرى –مات مدير وحدة تكنولوجيا المعلو -3

الممددول مدد  ” مدددير مشددروم ه منهجيددة جديدددة لتطددوير مسددتودعات األبحدداث بجامعددة بنهددا -4

 حتى حينه 2015م  سبتمبر   صندوق البجوث العلمية

  2013 -جامعة بنها  -كلية الطب البيطرى –نائب مدير وحدة ضمان الجودة  -5

  2013جامعة بنها منذ  –ان الجودة عضو الفريق التنفيذى بمركز ضم -6

 الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية: ثانيا
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 Higher committee of worldعضددو اللجنددة العليددا للتصددنيى العددالمى للجامعددات -7

Academic Ranking  حتى حينه 2015 فبراير منذ 

الفصددل الدراسددى  –جددودة ومراقبددة األ ذيددة   برنددام طددالب بكددالوريو   رئدديس كنتددرول -8

 2015-2014و عام  2014-2014الصيفى لعام 

 

b) لمشروعات التطويرية والخدميةا 

 2006 – عضو مشروع "استخدام االشعة التشخيصية الحديثة فى التعليم الطبى البيطرى" -1

 االن( -2012جامعة بنها ) -مدير مشروع انتاج واتاحة المقررات اإللكترونية  -2

 االن(-2013جامعة بنها ) –وجية  بكلية الطب البيطرى لمدير مشروع انشاء وحدات للخدمات التكنو  -3

 – جامعىىة بنهىىا –بكليىىة الطىىب البيطىىرى   QAAPعضىو مشىىروع انشىىاء وحىىدة جىىمان الجىىودة واالعتمىىاد -4

2007 

 جامعىىة بنهىىا –بكليىىة الطىىب البيطىىرى    CIQAPعضومشىىروع التحسىىين المسىىتمر والتاهيىىل لالعتمىىاد -5

2009-2012 

 الى الوقت الحالى 2012عضو  مشروع متابعة الخطة التنفيذية بمركز جمان الجودة بجامعة بنها من  -6

عضىىو فريىىق الىىدعم الفنىىى والمتابعىىة والتقيىىيم لمشىىروعات التطىىوير المسىىتمر والتلهيىىل لالعتمىىاد بىىالمجلس  -7

 2015الى   2010األعلى للجامعات من 

الىىى  2011عضىو اللجنىىة التنفيذيىة لمشىىروعات الىتعلم اإللكترونىىى بىىالمركز القىومى للىىتعلم اإللكترونىى مىىن  -8

 الوقت الحالى

 2015الىىى  2010واستشىىارى الجىىودة واإلعتمىىاد بمشىىروعات التطىىوير بىىوزارة التعلىىيم العىىالى مىىن عضىىو  -9

 Management of supporting Excellence )إدارة دعم التميز

الىى الوقىت  2009 مىن بجامعىة بنهىا  E-Portalق المركزى لمشىروع انشىاء البوابىة الرقميىةيعضو الفر -10

 http://www.portal.bu.edu.eg/portal_site/index.php/central-teamالحالى 

"تحسىىين االداء التناسىىلى واالنتىىاجى لحيوانىىات المزرعىىة بقريىىة ميىىت كنانىىة" الخىىدمى  مشىىروع العضىىو  -11

 بالتعاون مع برنامج تنمية القرية المصرية

 .2008-2007قومية لمتابعة وتقييم البرامج الجديدة بالجامعات المصرية عضو اللجنة ال -12

 عضو الفريق المركزى للبوابة االلكترونية بجامعة بنها -13
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c) هيل لإلعتمادلجمان الجودة والت التطوير و نشطة فى مجالاأل 

عتمىىاد الىىدعم الفنىىى والمتابعىىة والتقيىىيم بىىادارة برنىىامج التطىىوير المسىىتمر والتاهيىىل لال فريىىقعضىىو  .1

 2013الى  2010منذ  وزارة التعليم العالى المصرية –  PCIQAبالمجلس االعلى للجامعات

بىىادارة دعىىم التميىىز التابعىىة لوحىىدة ادارة المشىىروعات  الىىدعم الفنىىى والمتابعىىة والتقيىىيم فريىىقعضىىو  .2

 2015الى  2013بوزراة التعليم العالى منذ 

والتىىى تىىم تنفيىىذها  CIQAPتلهيىىل لالعتمىىادعضىىو لجنىىة اسىىتالم مشىىروعات التطىىوير المسىىتمر وال .3

 2012بالمرحلة الثانية لتطوير التعليم بمؤسسات التعليم العالى حتى 

 QAAP2 عضو لجنة إستالم مشروعات إنشاء نظام داخلى للجودة بكليات الجامعات المصرية .4

 2013 جامعة بنها –وحدة جمان الجودة بكلية الطب البيطرى  نائب مدير .5

 جامعة بنها –ع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد بكلية الطب البيطرى عضو فريق مشرو .6

 لتاهيل الكليات لالعتماد المراجعة الداخلية بمركز جمان الجودة بجامعة بنهالجنة عضو  .7

  (2011 وعضو لجنة زيارة المحاكاة لالعتماد لكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق )ماي .8

 (2012جامعة القاهرة )مايو  –عتماد لكلية الطب البيطرى عضو لجنة زيارة المحاكاة لال .9

واعىداد ملىف االعتمىاد الخىا   منسق المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية للتاهيل لالعتماد بالكليىة .10

 2013بالمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات والذى تقدمت به الكلية لالعتماد فى مايو 

جامعىة  -خاصة بالمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات بكلية الطب البيطرىاعداد الدراسة الذاتية ال .11

 بنها

 جامعة بنها –توصيف وتقارير المقررات بكلية الطب البيطرى داخلى لمراجعة  مراجع .12

على كيفية اسىتيفاء نمىاذج توصىيف  جامعة بنها –بكلية الطب البيطرى  تدريب أعضاء هيئة التدريس .13

 ائط المنهج والمصفوفات المختلفة المقررات واعداد خر

تدريب أعضىاء هيئىة التىدريس بكليىة الطىب البيطىرى علىى كيفيىة اعىداد الخطىة التطويريىة والتحسىين  .14

 المستمر فى تقارير البرامج والمقررات

جامعة بنها مىع اعىداد برنىامج الكترونىى لتنفيىذ  –رئيس لجنة استبيانات الطالب بكلية الطب البيطرى  .15

 الستبياناتوتحليل هذه ا

 اعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل وربطها بالبرامج التعليمية بالكلية .16

 اعداد دراسة عن امكانية اجافة برامج جديدة للكلية .17
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 جامعة بنها –اعداد دراسة عن تطوير البحث العلمى بكلية الطب البيطرى  .18

 المشاركة فى اعداد الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطرى .19

اعىداد ة فى التخطيط االستراتيجى لجامعة بنها تحت محور "جامعة الكترونية غير ورقيىة" والمشارك .20

  2022-2016ى بجامعة بنها للفترة من الخطة االستراتيجية لمركز التعلم اإللكترون

 المراجعة الخارجية:   

  جامعة قناة السويس )تم اعتماد الكلية( –مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى 

  جامعة دمنهور –خارجى لكلية الطب البيطرى مراجع 

  جامعة مدينة السادات –مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى 

 )مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق )تم اعتماد الكلية 

 المراجعة الداخلية:   

ن خالل مركز جىمان الجىودة المراجعة الداخلية للمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات لكليات جامعة بنها م

 (2015-2014كلية( ) 14ة واعداد تقرير مجمع لكل كلية )عددامعبالج

 خارجىممتحن    

-مدينىىة السىىادات-الزقىىازيق-دمنهىىور-أسىىوان-أسىىيوط-خىىارجى لكليىىات الطىىب البيطىىرى جامعىىة القىىاهرةممىىتحم 

 المنصورة-كفر الشيخ-بنى سويف-االسكندرية

d) الجىىىودةتطىىىوير التعلىىىيم وورش عمىىىل ودورات تدريبيىىىة ومىىىؤتمرات خاصىىىة ب 

 واإلعتماد

نحىو نقلىة نوعيىة بعنوان " القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادمؤتمر قطاع التعليم العالى بالهيئة  .1

بجامعىىة القىىاهرة وحضىىور مناقشىىات المعىىايير الجديىىدة  ى" قاعىىة االحتفىىاالت الكبىىرعلىىيم العىىالىفىىى الت

 2015-5-25 – معيار( 13لالعتماد )

الهيئىة القوميىة لضىمان جىودة التعلىيم واالعتمىاد بجامعىة بنهىا بقاعىة المىؤتمرات بكليىة ورشة عمىل  .2

 .2009سبتمبر  9-7التجارة بعنوان "مفاهيم معايير جودة التعليم واالعتماد" 

الهيئة القومية لضمان جودة التعلىيم واالعتمىاد مىع جامعىة بنهىا بقاعىة المىؤتمرات بكليىة مل عورشة .3

 .2009سبتمبر  9-7"معايير و اجراءات االعتماد لمؤسسات التعليم العالي" التجارة بعنوان
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بمجمىع عة المىؤتمرات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع جامعة بنها بقاورشة عمل  .4

 11-7" دورة التقىىويم الىىذاتي المؤسسىىي لمؤسسىىات التعلىىيم العىىالي" بعنىىوانالكليىىات بجامعىىة بنهىىا 

 . 2009نوفمبر   

بمجمىع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع جامعة بنها بقاعة المىؤتمرات ورشة عمل  .5

رجية لمؤسسىات التعلىيم العىالي والىدورة المتقدمىة " دورة المراجعة الخا بعنوان الكليات بجامعة بنها

 . 2009نوفمبر  18- 14نماذج المحاكاه للمراجعة الخارجية" من  –للمراجعين الخارجيين 

جامعىة  –ورشة عمل عن "اليات المراجعة الداخلية"  بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطرى  .6

 . 2009-11-24بنها 

اء الوثىائق باسىتخدام قواعىد البيانىات"  بنىادى التكنولوجيىا ورشة عمل عىن " حفىو وتىداول واسىتدع .7

 . 2009-12-15جامعة بنها  –بكلية الطب البيطرى 

ورشة عمل عن "حقوق الملكية الفكرية" بالتعاون مع جهاز نقطىة االتصىال لحمايىة الملكيىة الفكريىة  .8

  2009-10-22جامعة بنها  –بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطرى 

 عن "اعداد ملف الدراسة الذاتية" بقاعة مجلس كلية الطب البيطرى  ورشة عمل .9

ورش العمل عن "استخدام المخرجات التعليمية المسىتهدفة لتغطيىة اسىئلة االمتحىان" بقاعىة مجلىس  .10

 . 2010مارس  3-2جامعة بنها فى الفترة من –كلية الطب البيطرى 

 جامعة بنها  –رى اعداد دراسة عن تطوير البحث العلمى بكلية الطب البيط .11

 2014الى  2010المشاركة فى اعداد الخطة االستراتيجية للكلية من  .12

اعىىىداد برنىىىامج الكترونىىىى لتحليىىىل نتىىىائج تقىىىويم البىىىرامج والمقىىىررات والعمليىىىة التعليميىىىة مىىىن خىىىالل  .13

 استبيانات الطالب

 لكليةرئيس لجنة االستبيانات الخاصة بتقويم البرامج والمقررات والعملية التعليمية با .14

عضو اللجنة العلمية المشرفة عل المؤتمر الطالبىى الثالىث "نحىو األفضىل فىى التعلىيم والىتعلم" الىذى  .15

 2013ابريل  22جامعة بنها فى  –عقد بمدرج االحتفاالت بكلية الطب البيطرى بمشتهر 

مركز جىمان المراجعة الداخلية للمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات لكليات جامعة بنها من خالل  .16

 (2015-2014كلية( ) 14واعداد تقرير مجمع لكل كلية )عدد بالجامعةالجودة 
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e)  للجامعىىة كعضىىو باللجنىىة العليىىا للتصىىنيف لمى ابالتصىىنيف العىىانشىىطة خاصىىة

 العالمى

المشاركة الفعالة فى ورش عمل خاصة بمعايير تقييم وتصنيف الجامعات )معايير الكيو إس - .1

 2015-8-18يا باالسكندرية جلعربية للعلوم والتكنولوباالكاديمية ا (البريطانى

اشوين  وملتقى كيو إس للتصنيف العالمى للجامعات بحضور المشاركة الفعالة فى سيمينار - .2

بجامعة بنها  Stars systemفرنانديز مدير العالقات العامة بمؤسسة كيوإس نظام التقييم بالنجوم 

 2015-8-20بناريخ 

تصنيف كيو اس  –ى التصنيف العالمى للجامعات )تصميف شنغهاى الصينى المشاركة بالتدريب عل .3

جامعة الدمام –تصنيف ويبوميتركس االسبانى( العضاء هيئة التتدريس  –والتايمز البريطانى 

 (2014المملكة العربية السعودية )مايو 

االربع  تهومؤشراتدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها على معايير ويبوميتركس االسبانى  .4

 حتى حينه 2014التميز البحثى( من خالل ورش عمل دورية منذ  –التواجد  -التاثير –)االنفتاح 

تدريب شباب الباحثين الحاصلين على مشروعات بحثية من صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها  .5

من على معايير تصنيف كيو اس البريطانى واليات قياس مردود البحوث العلمية المستخرجة 

ورشة عمل بكلية –المشروعات البحثية فى رفع التصميف العالمى لجامعة بنها فى هذا التصنيف 

 (2015-9-9الطب البيطرى)

من خالل  ورشة عمل "احدث السبل والتقنيات الخاصة بالمحافظة على النزاهة واالمانة االكاديمية .6

اكتوبر  18كة تكنوليدج فى التى نظمها المجلس االعلى للجامعات مع شر  "Turnitinبرنامج  

2015. 

 

 

f) االنشطة الخاصة بتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع  

 )أ( النشاط التعليمي والتدريس: 

المشىىاركة فىىي أعمىىال التىىدريس واإلمتحانىىات للمقىىررات النظريىىة والعمليىىة لمىىادة األمىىراض الباطنىىة لطىىالب  .1

 الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية . 
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 المشاركة في تجهيز الرحالت العلمية واإلشراف عليها لطالب الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية . .2

 المشاركة الفعالة في التدريب الصيفي وتدريب الطالب عملياً .  .3

المشىىاركة فىىي أعمىىال التىىدريس واإلمتحانىىات للمقىىررات النظريىىة والعمليىىة لمىىادة األمىىراض الباطنىىة لطىىالب  .4

 يا في الكلية . الدراسات العل

المشاركة في االمتحانات الشفهية لمادة األمراض الباطنىة لطىالب الفىرقتين الرابعىة والخامسىة فىي جامعىات  .5

 .  السادات( -دمنهور –االكندرية  –أسيوط –)القاهرة  أخرى

 بالقسم . (  13دكتوراه-20)ماجستير الرسائل العلمية علىالمشاركة في اإلشراف  .6

 فل التعليمية الخاصة بتدريب الطالب.المشاركة فى القوا .7

 رئيس الكنترول الصيفى لطالب برنامج جودة ومراقبة األغذية .8

 )ب( المشاركة في وجع المناهج العلمية الجامعية وتطويرها :

المشاركة في تحديث وتطوير المادة النظريىة والعمليىة المقدمىة لطىالب الفىرقتين الرابعىة والخامسىة بالكليىة  .1

الباطنىة عىن طريىق المشىاركة وحضىور النىدوات الخاصىة بتطىوير التعلىيم الجىامعي وإعىداد  لمادة األمىراض

 المقررات الدراسية الخاصة بها والقيام بتدريسها . 

 3مىذكرات نظريىة و 4) المشاركة في إعداد المذكرات العملية والنظرية لطالب الفرقتين الرابعىة والخامسىة  .2

 . مذكرات عملية(

 . الخاصة بالدراسات العليا بالقسم المقررات الدراسيةالمشاركة في إعداد  .3

 المشاركة في إعداد الخطط البحثية بالقسم . .4

لطىالب والصىور والفيىديوهات التعليميىة للمحتىوى العلمىى CDs المشاركة فىى عمىل االسىطوانات المدمجىة  .5

 الفرقتين الرابعة والخامسة.

لمادة األمراض الباطنة للفرقتين الرابعىة  course specificationتوصيف للمقررات  اعدادالمشاركة في  .6

 . وبرامج ومقررات الدراسات العلياوالخامسة 

لمىادة األمىراض   Program ad Course reportsقىررات مالالبىرامج وتقىارير إعىداد المشىاركة فىى  .7

 .دكتوراه(-ماجستير-والدراسات العليا )دبلومالباطنة للفرقتين الرابعة والخامسة 

للفىىرقتين الرابعىىة والخامسىىة فىىى اعىىداد االجابىىات النموذجيىىة المتحانىىات مىىادة االمىىراض الباطنىىة المشىىاركة  .8

 .وامتحانات الدراسات العليا
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 تصميم الموقع االلكترونى لقسم طب الحيوان على الشبكة الدولية للمعلومات .9

م تدريسىة لطىالب الفرقىة ليىت تحويل مقرر االمراض الباطنة للحيوانات المنزلية والبرية الى مقىرر الكترونىى .10

 فصل دراسى اول –الرابعة 

 المجتمعيةالخدمات دارية واالنشطة اإل -جـ

والمشىاركة فىى تطىوير  2014حتىى  جامعة بنهىا –مدير المستشفى البيطرى التعليمى بكلية الطب البيطرى   -1

ع إنشىاء موقىع المستشفى والقوافىل البيطريىة والتىدريب الصىيفى والميىدانى لطىالب مرحلىة البكىالوريوس مى

المشىاركة فىى فاعليىات  -  للمستشفى على االنترنت لتعظيم دورها فى العملية التعليمية والتدريب اإلكلينيكى

 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة االسبوع االقليمى االول والثانى والتالث والرابع والخامس والسادس

ورشىة عمىل للطىالب واعضىاء هيئىة التىدريس  80جامعة بنها وعقد اكثر من بمدير مركز التعلم اإللكترونى  -2

 نتاج وتفعيل المقررات اإللكترونيةلنشر ثقافة التعلم اإللكترونى وا

نائب مدير وحدة جمان الجودة بالكلية والمشاركة فى إعداد ملف إعتماد الكلية من الهيئىة القوميىة لضىمان  -3

 جودة التعليم واإلعتماد

رفىع السىيرة الذاتيىة العضىاء هيئىة التىدريس علىى لية والمشىاركة فىى بالكمدير وحدة تكنولوجيا المعلومات  -4

بورتىىىال الجامعىىىة ودعىىىم الخىىىدمات التكنولوجيىىىة للطىىىالب واالداريىىىين والتىىىدريب علىىىى اسىىىتخدام تكنولوجيىىىا 

 العملية التعليمية وتطوير المعلومات لتحسين

مشىاركة المجتمعيىة واداء الوحىدات لمتابعىة تنفيىذ ال عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليىة -5

 والتدريب الميدانى للطالب فى االسابيع االقلليمية بالتعاون مع ادارة جامعة بنها

بمىا عضو مجلس ادارة وحدة االشعة التشخيصية لتقديم خدمات بحثية للباحثين مىن داخىل الكليىة وخارجهىا  -6

 يحقق ويساهم فى تنمية الموارد الذاتية للكلية

الدورة التدريبية عن حمايىة الثىروة الحيوانيىة مىن األمىراض الوبائيىة التىى عقىدت بمقىر كليىة المشاركة في  -7

جامعة بنها للمهندسين الزراعيين بمحافظة القليوبية مع مديرية الزراعة بالقليوبية خالل الفترة  –الزراعة 

 .  2006يونيو  18/22من 

تدريب بالهيئة العامة للخىدمات البيطريىة والقيىام بالقىاء المشاركة في الدورات التدريبية التى تقيمها إدارة ال -8

 المحاجرات األتية : 

a.  األمراض التى تصيب الجهاز التنفسي والهضمى وذلك بمركز التدريب البيطرى بسرس الليان فىي

 .  10/5/2007إلي  28/4/2007البرنامج التدريبي المنعقد في الفترة من 
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b.  الوبائيىىة وانمىىاط انتشىىارها وطىىرق مقاومتهىىا وذلىىك فىىى المسىىببات المعديىىة لالسىىهال واالمىىراض

إلىىي  9/7/2007البرنىىامج التىىدريبى التخصصىىى بمركىىز التىىدريب البيطىىرى بامبابىىة فىىي الفتىىرة مىىن 

21/6/2007  . 

-2-17إستخدام السونار فى تشخيص االمراض الباطنة بمركز تدريب االطباء البيطىريين بمشىتول السىوق ) -9

2013) 

التوعية بمرض انفلوانزا الخنىازير بمىدارس االبتىدائى واالعىدادى والثىانوى بمديريىة  المشاركة فى حملة-3 -10

 .2009التربية والتعليم بالقليوبية اكتوبر ونوفمبر 

ينىاير  14-9ول السىوق )مىن فى دورة االمىراض الباطنىة بمركىز تىدريب االطبىاء البيطىريين بمشىتالمشاركة  -11

2016) 

 العلمية:  وورش العمل المؤتمرات والندوات 

 )أ( المؤتمرات العلمية : 

 2004ابريىل م 21-31ة في الفترة مىن المؤتمر العلمي الثالث بكلية الطب البيطرى بالسادات جامعة المنوفي .1

 تحت عنوان )الطب البيطرى واألفاق الستقبلية لتنمية الثروة الحيوانية( . 

جامعىىة الزقىىازيق/فرع بنهىىا  المنعقىىد بمدينىىة بنهىىا  –المىىؤتمر العلمىىي االول لكليىىة الطىىب البيطىىرى بمشىىتهر  .2

 بيطرى وقاية وتنمية( . م تحت عنوان )الطب ال2004سبتمبر  4– 1ورأس سدرخالل الفترة من 

 م .  2006نوفمبر  23-21المؤتمر العلمي الدولى الرابع لكلية الطب البيطرى باإلسماعيلية في الفترة من  .3

ديسىمبر  6-5المؤتمر العلمي الدولى والذى نظمته الشعبة البيطرية بالمركز القومي للبحوث في الفتىرة مىن  .4

 بالقاهرة .  2006

– 25جامعة بنها والذى عقىد فىي الفتىرة مىن  –لثاني لكلية الطب البيطرى بمشتهر االدولى المؤتمر العلمي  .5

 في مدينتي بنها وراس سدر . 2007يناير  28

جامعة بنها والذى عقد فىي الفتىرة مىن ينىاير  –الثالث لكلية الطب البيطرى بمشتهر الدولى المؤتمر العلمي   .6

 في مدينتي بنها وراس سدر . 2009فبراير  1– 29

 –البيطرى بكلية الطىب البيطىرى بجامعىة العلىوم الزراعيىة والطىب البيطىرى بىالزاى الدولى مؤتمر العلمى ال .7

 . 2009يونيو  5-4رومانيا فى الفترة من 

ن " الطىىب البيطىىرى وامىىن بنهىىا تحىىت عنىواجامعىة  –المىؤتمر العلمىىى الىىدولى الرابىع لكليىىة الطىىب البيطىىرى  .8

 .2011فبراير  4-2الغذاء" فى الفترة من 
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ة ليىىالمىىؤتمر العلمىىى الىىدولى الخىىامس بعنىىوان" الثىىروة الحيوانيىىة فىىى الشىىرق االوسىىط وشىىمال افريقيىىا" بك .9

 2012اكتوبر  3-1الزراعة جامعة القاهرة فى الفترة من 

درالية لىدول البحىر المتوسىط إلنتىاج وأمىراض المجتىرات بكليىة الطىب يللجمعية الفالمؤتمر الدولى العشرين  .10

  2013فبراير  22-19أسيوط فى الفترة من  جامعة –البيطرى 

 –كليىة الطىب البيطىرى  –المؤتمر العلمى االول لشباب الباحثين تحت شىعار المسىتجدات فىى البحىث العلمىى  .11

 2013مارس  –جامعة بنها 

تحىت عنىوان  جامعىة بنهىا –كليىة الطىب البيطىرى – المؤتمر العلمى األول لقسم أمراض األسىماة ورعايتهىا .12

 2013-5-15 –التعلم فى مجال امراض االسماة ورعايتها" "التعليم و

 – وزارة التعلىىيم العىىالى ووزارة االتصىىاالت -مىىؤتمر التعلىىيم اإللكترونىىى ودوره فىىى دعىىم التعلىىيم فىىى مصىىر .13

 2014ديسمبر  14  -القرية الذكية

مار البيطىرى فىى ااالسىتثجامعة بنها تحىت عنىوان " –المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية الطب البيطرى  .14

 2015يوليو  30-27قطاع الصحة لالنسان" فى الفترة من 

المقىىام بجامعىىة بنىىى سىىويف فىىى  المىىؤتمر العلمىىي األول للسىىرقات العلميىىة فىىي األوسىىاط األكاديميىىة .15

 "معالجتهاوتحت شعار"الظاهرة  2015نوفمبر  18-17ن الفترة م

ار حىت شىعالخبىرات" ت-التطىورات-لبيئىاتا .عنىوان "التعلىيم عىن بعىد.ب يم عىن الىدولى الثالىث للتعلىر المؤتم .16

ديسىىمبر  21-20فىىى الفتىرة مىن ن مىع اتحىىاد الجامعىات العربيىة بجامعىة بنىىى بالتعىاو "تكامليىة ام تنافسىية"

2015 

 

 )ب( الندوات العلمية : 

تحت  7/11/2007المشاركة فى الندوة العلمية المقامة بكلية الطب البيطرى بمشتهر يوم الثالثاء الموافق  .1

ماشية" وذلك بالقاء عنوان:"العالجات الحديثة المراض الجهاز الهضمى وبعض االمراض المعدية فى ال

 محاجرة بعنوان:"اهم اسباب امراض المعدة وتلثيرها على صحة الحيوان"

 19/4/2004المشاركة بالقاء محاجرة فى الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر بتىاريخ  .2

 وعنوانها )تطبيقات علي االرتباط الفلورسنتي الموجعي(.

"Applications of Fluorescent in Situ Hybridization" 
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وعنوانهىا )تطبيقىات  19/4/2004مقرر الندوة العلميىة التىى نظمتهىا كليىة الطىب البيطىرى بمشىتهر بتىاريخ  .3

 علي االرتباط الفلورسنتي الموجعي(.

 25/11/2007المشاركة فى الندوة العلمية التى نظمتهىا كليىة الطىب البيطىرى بمشىتهر يىوم االحىد الموافىق  .4

 المشكلة وابعادها". –حمى الوادى المتصدع تحت عنوان "

عىن أنفلىونزا الطيىور والتىى  14/12/2005الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر بتاريخ  .5

 عقدت في رحاب الكلية.

جامعىة بنهىا يىوم االثنىين  –المشاركة بالقاء محاجرة فى الندوة العلميىة التىى اقيمىت بكليىة الطىب البيطىرى  .6

 تحت عنوان: 3/3/2008افق المو

"Experimental Design in Veterinary Medicine" 

الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر عن )اإلدمان وأثره علي الشباب( والتى عقىدت فىي  .7

   2005/.15/4رحاب الكلية في 

ع الجمعية الخيرية لرعاية الىدواب فىي الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر باالشتراة م .8

مصىىر تحىىت عنىىوان )أسىىس الرفىىق بىىالحيوان ودور الجمعيىىة الخيريىىة لرعايىىة الىىدواب ودورهىىا فىىي تنميىىة 

 .  27/4/2005المجتمع( وذلك بتاريخ 

المشاركة فى فعاليىات النىدوة التىى اقيمىت بكليىة الطىب البيطىرى بمشىتهر عىن توكيىد الجىودة واالعتمىاد فىى  .9

 :طرىالطب البي

"Quality Assurance and Accreditation in Veterinary Medicine" 

 وبائيىةجامعىة بنهىا تحىت عنىوان " –المشاركة فى فعاليات الندوة العلمية التى اقيمت بكلية الطب البيطىرى  .10

 2012-3-14القالعية " بتاريخ  ىالحم

-28الىذى اقىيم بجامعىة بنهىا بتىاريخ  لملتقى األول لمشروعات المشاركه الطالبية فى مجال جمان الجىودةا .11

4-2013 

  Erasmus plusحضور ندوة وحلقة نقاش بعنوان "مشروعات برنامج االتحاد االوروبى للتعليم العىالى  .12

 كلية الزراعة بجامعة بنها –قاعة المؤتمرات  – 2014-12-16الثالثاء 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل :  -جـ 

عمل ع  همشروعات برنام  االتحاد االوروبى للتعليم  المشاركة الفعالة فى ورشة .1

 بمقر قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة 2014-12-16بتاريخ  Erasmus Plusالعالى 
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المشاركة بالقاء عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المششروعات البحثية لشباب الباحثين بجامعة  .2

ت بكليىىة التجىىارة والقىىاء محاجىىرة بعنىىوان: تحميىىل البحىىوث بقاعىىة االحتفىىاال 2014-10-22بنهىىا" االربعىىاء 

 واالنشطة العلمية للباحثين على جوجل سكوالر وبوابة الباحث ومردود ذلك على الباحث والجامعة"

المشاركة بالقاء عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المششروعات البحثية لشباب الباحثين بجامعة  .3

بمقىىر مجلىىس كليىىة الطىىب البيطىىرى  والقىىاء محاجىىرة بعنىىوان: تحميىىل البحىىوث   2015-9-8بنهىىا" الثالثىىاء 

 واالنشطة العلمية للباحثين على جوجل سكوالر وبوابة الباحث ومردود ذلك على الباحث والجامعة"

 ACMLجامعة الكترونية غير ورقيىة" مركىز اكمىل مصىر المشاركة فى ورشة عمل تحت عنون " .4

الرشىفة وتىدوال ومتابعىة الوثىائق  Managing Archiving Content MACللتعريىف بنظىام 

work flow 15ادارة جامعىة بنهىا الثالثىاء الموافىق  – استعداد لالستغناء عن المراسالت الورقيىة-

9-2015 

مواقىع  –تدريب الطالب على استخدام التكنولوجيا الحديثىة فىى التعلىيم والىتعلم )المصىادر اإللكترونيىة  .5

كيفيىىة جمىىع المىىواد  –اليىىات تفعيىىل المقىىررات اإللكترونيىىة  –ة التىىدريس ومحاجىىرات أعضىىاء هيئىى

 2015-8-13ورشة عمل بكلية الطب البيطرى  –التعليمية العداد بحث ذاتى( 

 تحت عنوان:  17/9/2005حضور ورشة العمل الثانية والتى عقدت بمقر كلية الطب البيطرى بمشتهر يوم  .6

"How to fill templates for program specification in Quality Assurance System" 

-17المشىىاركة فىىى الىىدورة التدريبيىىة الثانيىىة التىىى عقىىدة بكليىىة الطىىب البيطىىرى جامعىىة بنهىىا فىىى الفتىىرة مىىن  .7

 تحت عنوان: 19/6/2006

"The role of Diagnostic Imaging in Veterinary Medicine" 

-3عقىىدة بكليىىة الطىىب البيطىىرى جامعىىة بنهىىا فىىى الفتىىرة مىىن المشىىاركة فىىى الىىدورة التدريبيىىة الثالثىىة التىىى  .8

والتى قامت بالتدريب فيها االستاذة الدكتورة / دومينيك بيجون رئيس وحدة التشىخيص باالشىعة   5/7/2006

 بكلية الطب البيطرى بفرنسا تحت عنوان:

"Diagnostic Imaging in Small Animal Practice" 

 How to fill the course specification templateعنىوان حضىور ورشىة العمىل الثالثىة تحىت  .9

according to quality assurance and accreditation guidelines  والتىى عقىدت بمقىر كليىة

 .22/4/2006الطب البيطرى بمشتهر يوم 

-9لفتىرة مىن المشاركة فى الدورة التدريبية الرابعة التى عقدة بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس فى ا .10

 تحت عنوان: 11/7/2006
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"Computed Tomography and Magnetic Resonant Imaging as New Essential 

Diagnostic Tools in Veterinary Medicine" 

والتى نظمت من قبىل اللجنىة   Basic Peer reviewerحضور واجتياز ورشة العمل التدريبية تحت عنوان  .11

 .10/3/2007بتاريخ القومية لالعتماد والجودة 

والتىى نظمىت مىن   Advanced Peer reviewerحضىور واجتيىاز ورشىتى العمىل التدريبيىة تحىت عنىوان  .12

 . 5/9/2007و  30/7/2007قبل اللجنة القومية لالعتماد والجودة بتاريخ 

إلىىىي   28/3/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج أخالقيىىىات وأداب المهنىىىة فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .13

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات . 31/3/2005

إلىىىي   19/9/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج مهىىىارات االتصىىىال الفعىىىال فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .14

 ادات . والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقي 22/9/2005

إلىىىي   20/6/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج مهىىىارات التفكيىىىر العلمىىىى فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .15

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات . 23/6/2005

إلىىىي   26/9/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج مهىىىارات العىىىرض الفعىىىال فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .16

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات . 29/9/2005

 23/5/2006إلىىي   22/5/2006حضىىور واجتيىىاز الىىدورة التدريبيىىة لبرنىىامج تصىىميم مقىىرر فىىي الفتىىرة مىىن  .17

 المقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .و

إلىي   15/8/2006حضور واجتياز الدورة التدريبية لبرنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس فىي الفتىرة مىن  .18

 دات .والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيا 17/8/2006

حضىىور واجتيىىاز الىىدورة التدريبيىىة السىىتخدام اجهىىزة العىىرض التعليميىىة وصىىيانتها وانتىىاج المىىواد التعليميىىة  .19

جامعة بنها من  -والمقامة بكلية التربية  2006وتصميم المواقف التعليمية لمدة تسعة ايام خالل شهر مارس 

 خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .

إلىي  29/10/2006واجتياز الدورة التدريبيىة لبرنىامج اعىداد وكتابىة البحىوث العلميىة فىي الفتىرة مىن  حضور .20

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات . 31/10/2006

الهندسىىة  حضىىور الىىدورة التدريبيىىة للتشىىخيص الجينىىى لىىبعض االمىىراض باسىىتخدام  التىىى عقىىدت فىىى مركىىز .21

 . 2005/  12/  7-6الوراثية بجاعة االزهر فى الفترة من 

حضىور واجتيىاز الىدورة التدريبيىة فىى مجىال التحليىىل الكروموسىومى للحيوانىات التىى اقيمىت بمركىز التىىدريب  .22

 . 2006/  11/  23-19وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث فى الفترة من 
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رات فىىى الىىدورة التدريبيىىة التىىى اقيمىىت بوحىىدة البيوتكنولىىوجى بالمعمىىل المشىىاركة فىىى التىىدريب والقىىاء محاجىى .23

 تحت عنوان:  18/11/2007جامعة بنها يوم األحد الموافق  –المركزى بكلية الطب البيطرى 

"Diagnosis of Diseases by Real Time PCR" 

 United المتحدة العالميةحضور ورشة العمل التى اقيمت بجامعة قناة السويس باالشتراة مع جامعة االمم  .24

Nations Global Virtual University   تحىت عنىوان:  14/2/2007-13فىى الفتىرة مىن"Online 

Distance Education"       

 Oracle Universityحضىىور الىىدورة التدريبيىىة النشىىاء قواعىىد البيانىىات تحىىت اشىىراف جامعىىة أوركىىل   .25

 . 2007ل بمستوياتها االربعة التى تمت خالل شهر ابري

 

  Using Technology in Classroomsحضىور واجتيىاز البرنىامج التىدريبى الخىا  بمجىال    .26

الذى اقيم فى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بنهىا لمىدة اربعىة ايىام فىى 

 . 21/3/2008الى  15/3/2008الفترة من 

   Web Publishing using Front Pageالً حضىور واجتيىاز البرنىامج التىدريبى الخىا  بمجى  .27

الذى اقيم فى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصىاالت بجامعىة بنهىا لمىدة ثالثىة ايىام فىى 

 . 24/3/2008الى  22/3/2008الفترة من 

حضور واجتياز الدورة التدريبية التمهيدية لتدريب المدربين التى اقيمت فى المركز القومى لتنمية  .28

 Training ofتحت عنوان  16/5/2007-13قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى الفترة من 

Trainers (TOT1) Preparatory Level 

 

هرة بالتعىاون احضور ورشة العمىل التىى اقامتهىا وزارة الزراعىة االمريكيىة بالسىفارة االمريكيىة بالقى  .29

 ان:تحت عنو 31/1/2008-29مع جامعة بنها فى الفترة من 

"Middle East Partnership Initiative Food Defense" 

حضىور ورشىىة العمىىل التىى اقامتهىىا كليىىة الطىىب البيطىرى جامعىىة بنهىىا بالتعىاون مىىع الغرفىىة التجاريىىة   .30

: تحىىىت عنىىىوان 2/3/2008المصىىىرية البريطانيىىىة التىىىى اقيمىىىت بالنيىىىل هيلتىىىون يىىىوم األحىىىد الموافىىىق 

Quality Assurance in Food Industries and Hospitalities 

-2-4إلىي 2009-2-2حضور واجتياز الدورة التدريبية لبرنامج مشروعات البحوث التنافسية فىي الفتىرة مىن  .31

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات . 2009
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-6-17 الىىىى 2009-6-15تىىىرة مىىىن حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة عىىىن التخطىىىيط االسىىىتراتيجى فىىىي الف .32

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .2009

 2/9/2009إلىىي  31/8/2009حضىىور واجتيىىاز الىىدورة التدريبيىىة لبرنىىامج االدارة الجامعيىىة فىىي الفتىىرة مىىن  .33

 التدريس والقيادات . والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

  TOTجامعة بنها بالمعهد العالى للتكنولوجيىا عىن تىدريب المىدربين  التى اقامتها الدورة التدريبيةحضور  .34

 . 2009اكتوبر  28-27بتاريخ     ICDLالعداد مدربين الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

يىة التجىارة عىن اسىتخدامات المكتبىة جامعىة بنهىا بقاعىة المىؤتمرات بكل حضور ورشىة العمىل التىى اقامتهىا .35

 . 2009اكتوبر  26-25الرقمية  بتاريخ   

جامعىة بنهىا  –ورشة عمل عن " كتابه االبحاث والرسائل العلميــه " بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطىرى  .36

4-11-2009 

مشىروع  –" MCROSOFT WINDOWSحضور واجتياز البرنامج التدريبى "ميكروسوفت وينىدوز   .37

 2011-8-10دريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بتاريخ الت

مشىىروع التىىدريب علىىى  –" WORD PROCESSINGحضىىور واجتيىىاز البرنىىامج التىىدريبى "وورد   .38

 .2011-8-15تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بتاريخ 

يب على تكنولوجيىا مشروع التدر –" Excel spreadsheets  االكسلحضور واجتياز البرنامج التدريبى " .39

 2011-8-24المعلومات بجامعة بنها بتاريخ 

محاجىىر ومىىدرب فىىى الىىدورة التدريبيىىة التىىى تقيمهىىا ادارة التىىدريب بالهيئىىة العامىىة للخىىدمات البيطريىىة تحىىت  .40

 2013 – 2012لعام  تخصص االمراض الباطنة "استخدام االشعة التشخيصية للحيوانات المجترة"

يمى فى ورشة عمل بعنوان "دعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثين" المشاركة بالقاء عرض تقد .41

 2104-10-22جامعة بنها" بتاريخ  –من "صندوق حساب البحوث العلمية  دمةالمق

 e-content standards و  project managmenet ادارة المشىروعاتبعنىوان " البرنىامج التىدريبى .42

مع المركز التنافسى للتعلم اإللكترونى بىوزارة االتصىاالت فىى الفتىرة مىن  بالمجلس االعلى للجامعات بالتعاون

 بمقر المجلس االعلى للجامعات. 2015مايو  5ابريل الى  20

حضور ورشة عمل عن "معايير تصنيف كيو اس البريطنى" باالكاديمية العربية للعولم والتكنولوجيىا والنقىل  .43

فيرنانىىىديز مسىىىئول العالقىىىات العامىىىة بمؤسسىىىة كىىىواكريللى البحىىىر بالسىىىكندرية  والىىىذى حاجىىىر فيهىىىا اشىىىون 

 2015-8-18سيموندس يوم الثالثاء 
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حضور ملتقى التصنيف العالمى كيو اس بمقىر ادارة جامعىة بنهىا بحضىور اشىون فيرنانىديز مسىئول العالقىات  .44

 2015-8-20العامة بمؤسسة كواكريللى الخميس 

 

 والتجهيزات تية والبنية التحلمشاركة فى األعمال اإلنشائية ا

 بقسم طب الحيوان بالكلية لطالب البكالوريوس معمل االمراض الباطنة  وتجهيز المشاركة في تلسيس .1

 بقسم طب الحيوان بالكليةلطالب الدراسات العليا معمل االمراض الباطنة وتجهيز المشاركة في تلسيس  .2

 م طب الحيوانانشاء وحدة لتشخيص االمراض باستخدام رسام القلب الكهربائى بقس .3

 المشاركة في تلسيس المعمل المركزي بالكلية.  .4

 2009كمدير للمستشفى منذ عام  الكليةالبيطرى التعليمى بمستشفي وتطوير الالمشاركة في تلسيس  .5

 المشاركة فى تاسيس وتجهيز معمل التشخيص المعملى بمستشفى كلية الطب البيطرى .6

 تشفى التعليمى البيطرى بكلية الطب البيطرىالمشاركة فى تطوير الصيدلية البيطرية بالمس .7

 المشاركة فى تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمى البيطرى بكلية الطب البيطرى .8

للحيوانىىات الكبيىىرة ومتابعىىة الحىىاالت وتقىىديم االستشىىارات  مزرعىىة الكليىىة وتطىىوير المشىىاركة فىىي تلسىىيس .9

 البيطرية للتغلب على االمراض وزيادة االنتاج

 المشاركة فى تاسيس وحدة التنسيق االلكترونى بالكلية. .10

 نادى التكنولوجيا بالكلية. وتجهيز المشاركة فى تاسيس .11

 وحدة جمان الجودة واالعتماد بالكلية.وتجهيز المشاركة فى تاسيس  .12

 المشاركة فى تاسيس وحدة االشعة التشخيصية الحديثة بالكلية  .13

 وتميزه وسط مراكز الجامعات بنها رونى بجامعة المشاركة فى تطوير مركز التعلم اإللكت .14

 المشاركة فى تطوير وتميز البوابة اإللكترونية بالجامعة ودخول الجامعة للتصنيف العالمى .15

 تاثيث وحدة الخدمات االلكترونية بكلية الطب البيطرى ودعم االمكانات البشرية والتقنية بالوحدة .16

 

 :  أنشطة جامعية متنوعة

 جامعة بنها –فيذى لمشروع التحسين المستمر والتاهيل لالعتماد بكلية الطب البيطرى عضو الفريق التن .1

 جامعة بنها –بكلية الطب البيطرى وحدة جمان الجودة  نائب مدير .2

بىادارة برنىامج التطىوير المسىتمر واستشىارى الجىودة واالعتمىاد عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة والتقييم  .3

 ة المشروعات بالمجلس األعلى للجامعاتوالتلهيل لالعتماد بادار
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 محكم دولى لالبحاث العلمية المتقدمة للنشر فى المجالت المتخصصة .4

 مدرب معتمد من المركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات .5

 بنادى التكنولوجيا. ICDLمدرب معتمد للرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر   .6

 بالكلية .  عضو فى لجنة األجهزة العلمية .7

 2009-2008عضو مجلس الكلية ممثال لجودة البرامج الجديدة  .8

 مركز التنسيق االلكترونى بالكلية.بعضو  .9

 باللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد بالجامعات المصرية. Peer Reviewerنظير مراجع  .10

 مراض الماشية.عضو الجمعية المصرية أل .11

 .رية لتدريب طالب مرحلة البكالوريوس وخدمة المجتمع الدوالمشاركة في القوافل البيطرية  .12

 .  )االول والثانى والثالث والرابع( المشاركة في األسبوع اإلقليمي لحماية البيئة بالجامعة .13

 المشاركة في عالج الحاالت المرجية الواردة للمستشفي البيطرى بالكلية .  .14

 . استشارى للمزرعةو المشاركة في عالج الحاالت المرجية في مزرعة الكلية .15

 المرشد االكاديمى لطالب الفرقة االولى ببرنامج جودة ومراقبة االغذية .16

 عضو لجنة التوثيق والجودة فى الدورة البيطرية االولى بمشروع تطوير االنشطة الطالبية. .17

 الموقع االلكترونى لكلية الطب البيطرى وقسم طب الحيوان على الشبكة الدولية والمعلومات. تصميم  .18

( والمىؤتمر العلمىى الثىانى 2004سىبتمبر  4-1مىؤتمر العلمىى األول )هيئة تحرير المحتوى العلمىى للعضو  .19

 ( لكلية الطب البيطرى بمشتهر.2007يناير  25-28)

 منسق تكنولوجيا المعلومات بمشروع النحسين المستمر والتاهيل لالعتماد .20

 مدارس االدارة التعليمية بمحافظة القليوبيةوب عضو لجنة التوعية لمرض انفلوانزا الخنازير بالكلية .21

 عضو لجنة مراجعة اساليب االمن والسالمة الغذائية بالمدن الجامعية )جامعة بنها( .22

 

 قمت بتدريب أعضاء هيئة التدريس فى المجاالت األتية معتمدكمدرب  نشطة التدريبية:األ

 قدرة المؤسسية(ال-)الفاعلية التعليمية التدريب على معايير الجودة الجامعية -1

 وتوصيف البرامج والمقرراتالتدريب على المعايير االكاديمية  -2

 التدريب على نواتج التعلم المستهدفة -3

 التدريب على استخدام التكنولوجيا فى التعليم -4

  webometrics ويبوميتركس –التدريب على التصنيف الدولى للجامعات  -5

 اء محود التميز على ويبوميتركسالتدريب على نشر االبحاث على جوجل سكوال الستف -6
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للجامعة والكليات السىتيفاء  external inlinksالتدريب على كيفية اجافة نطاقات وروابط خارجية  -7

 فى تصنيف ويبوميتركس  opennessمحور االنفتاح

 التدريب على أخالقيات البحث العلمى -8

 التدريب على استخدام مهارات العرض الفعال -9

 هارات التواصل الفعالالتدريب على استخدام م -10

 التدريب على استخدام وتفعيل المقررات اإللكترونية -11

 للبرامج التعليمية  التدريب على نظام الساعات المعتمدة -12

 التدريب على تحديث السيرة الذاتية العضاء هيئة التدريس ورفعها على الموقع االلكترونى للجامعة -13

International conferences and meetings 

1- The 41st Annual Meeting of Society of Toxicology, March 17-21, 2002 at 

Nashville, TN, USA. 

2- The 42nd Annual Meeting of Society of Toxicology (SOT), March 9-13, 2003 at 

Salt Lake City, Utah, USA. 

3- The 43rd Annual Meeting of Society of Toxicology (SOT), March  21 – 25, 2004, 

Baltimore, MD, USA. 

4- The 44th Annual Meeting of Society of Toxicology (SOT), March  6 – 10, 2005, 

New Orleans, LA, USA. 

5- The 34th Annual Meeting of Environmental Mutagen Society (EMS), May 10-14, 

2003, Miami Beach Florida, USA. 

6- The 35th  Annual Meeting of Environmental Mutagen Society, October 2-6 2004,  

Pittsburgh, PA, USA. 

7- The 36th Annual Meeting of Environmental Mutagen Society, September 3-8 

2005, San Francisco, California, USA  

8- The 3rd  Scientific Conference, College of Veterinary Medicine, April 2004 

Minufia university, Egypt 

9- The 1st Scientific Conference, College of Veterinary Medicine, Zagazig University 

- Benha, Egypt, Sept 1-4, 2004, 

10- The 2nd Scientific Conference, College of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, Jan 25-28, 2004. 

11- The 4th Scientific Conference, Faculty of Veterinary Medicine in Ismailia, Suez 

Canal University, Egypt, November, 2006. 

12-   The 3rd Scientific Conference, National Research Center, Dokki, Cairo, Egypt (5-

6 December, 2006). 

13- The 2nd Scientific Conference, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, 25-28th, 2007. 
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14- The 3rd Scientific Conference, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, 29 Jan-1Feb, 2009. 

15- The veterinary Symposium entitled "Progress and Perspective in Veterinary 

Medicine" Faculty of Veterinary Medicine, UASVM Iaşi, Romania 4-5 June 

2009. 

16- The 4th international scientific conference “Veterinary Medicine and Food 

Safety” Faculty of Veterinary medicine, Benha University. Egypt, 2-5 Feb 2011. 

17- The 5th international Scientific conference on animal wealth in Middle East and 

North Africa, Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt, 1-3 October, 

2012. 

18- The XX International Congress of Mediterranean Federation of Health and 

Production of Ruminants, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, 

Egypt. 19-22 Feb 2013. 

19- The 5th international scientific conference “Investment of Veterinary medicine in 

the Health sector for Human” Faculty of Veterinary medicine, Benha University. 

Egypt, 27-30 July 2015 
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List of publications   والنشر العلمى قائمة االبحاث

1. M. Ghanem: Evaluation of electrocardiography as a mean of diagnosis of 

heart diseases in horses (1997). Master Thesis, Faculty of Vet. 

Medicine, Zagazig University, Benha Branch. 

2. M. Ghanem. Genetic, Metabolic, and Histopathological studies of 

particle-associated respiratory alterations. Ph.D. dissertation, 2003 

(West Virginia University). 

3. Ghanem MM, Porter DW, Battelli LA, Vallyathan V, Kashon ML, Ma 

JY, Barger MW, Nath J, Castranova V and Hubbs AF (2004). 

Respirable coal dust particles modify cytochrome P4501A1 

(CYP1A1) expression in rat alveolar cells. Am J Respir. Cell Mol 

Biol. 31(2):171-83. 
4. Ghanem MM, Battelli LA, Mercer RR, Scabilloni JF, Kashon ML, Ma 

JY, Nath J, Hubbs AF. (2006). Apoptosis and Bax expression are 

increased by coal dust in the polycyclic aromatic hydrocarbon-

exposed lung. Environ Health Perspective 114(9):1367-73. 

5. Fararh KM, Shimizu Y, Shiina T, Nikami H, Ghanem MM, Takewaki T. 

(2005). Thymoquinone reduces hepatic glucose production in diabetic 

hamsters. Res Vet Sci. 79(3):219-23. 

6. Mohamed M. Ghanem, Khalid M. M. Fararh, and Joginder Nath (2004). 

Pulmonary exposure to foreign particles as a cytochrome P450 1A1 

(CYP1A1) suppressor. Minufiya Veterinary Journal 3 (2): 367-383. 
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7. Fararh, K. M. and Ghanem, M. M. (2004). Hypoglycemic effect of 

thymoquinone. Egyptian J. Comparative Pathology and Clinical 

Pathology 17(1): 69-77. 
8. Mohamed M. Ghanem, Hussein A. Abdel-Maksoud, Val Vallyathan, 

Lori Battelli, Mark Barger, Joginder Nath and Ann Hubbs (2004). 

Morphologic changes in the lungs of rats exposed to coal dust:  A 

comparison between intratracheal instillation and intratracheal 

insufflation exposures. The First Scientific Conference, College of 

Vet. Med. Zagazig University/Benha Branch 1-4 Sept, 2004. 

9. Hussein A. Abdel-Maksoud, Yakout A. Y. El-Senosy and Mohamed M. 

Ghanem (2004). Some metabolic changes in newly born puppies of 

diabetic bitches. The First Scientific Conference, College of Vet. 

Med. Zagazig University/Benha Branch 1-4 Sept. 

10. Hussein A. Abdel-Maksoud, Khalid M. Fararh, Mohamed M. Ghanem 

and Saeed M. Fat-Hallah (2005). Effect of Chronic Aluminum 

administration on brain and liver enzyme activities and trace element 

concentration in rats with evaluation of the protective role of vitamin 

A and riboflavin. Proceeding of the 8th Scientific Conference, Faculty 

of Veterinary Medicine, Cairo University. 

11. El-Maghraby, H.M., Al-Akraa, A.M. and Ghanem M.M. (2005). The 

sedative and analgesic effect of Romifidine in Donkeys. Benha Vet. 

Med. J. 16 (2): 232-246. 

12. M. H. Shekidef; A. M. Al-Akraa, and M. M. Ghanem (2007). Studies on 

the effect of medetomidine versus romifidine in buffalo calves. Assiut 

Vet. Med. J.  53 (114): 291-309. 

13. M. Ghanem, L. Battelli, M. Kashon, V. Vallyathan, J.Y. Ma, M. Barger, 

J. Nath, V. Castranova, and A.F. Hubbs. (2002). Coal dust is a 

modifier of CYP1A1 induction in rats. The toxicologist 66 (1-S):91 

(Abstract). 

14. M. Ghanem, D. Porter,  L. Battelli, M. Kashon, M. Barger,  J.Y. Ma,  V. 

Vallyathan, J. Nath,  and A.F. Hubbs. (2003). Rat pulmonary 

CYP1A1 induction is inhibited by respirable coal dust exposure. The 

toxicologist 72 (1-S):1555a (Abstract). 

15. Ghanem, MM, Battelli, LL, Kashon M, Ma JYC, Vallyathan V, Nath J, 

Hubbs AF. (2003). Suppression of rabbit pulmonary CYP1A1 by 
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intratracheal exposure to silica. Environmental and Molecular 

Mutagenesis 41 (3):64 (Abstract). 

16. M. Ghanem, L. Battelli, R.R. Mercer, M.L. Kashon, J.F. Scabilloni, V. 

Castranova, J. Nath, V. Vallyathan A.F. Hubbs. Coal dust increases 

bax expression, increases apoptosis, and suppresses CYP1A1 

induction in a rat model of mixed exposure to polycyclic aromatic 

hydrocarbons and respirable particles (2004). The Toxicologist 28 (1-

S): 352 (Abstract). 

17. M. Ghanem, A.F. Hubbs, M. Kashon, D.N. Weissman, D. Porter, L.A. 

Battelli, V. Vallyathan, and J. Nath. Cytochrome P4501A1 (CYP1A1) 

induction is suppressed by coal dust exposure in the ovine lung 

(2004). Environmental and Molecular Mutagenesis 44 (3): 58 

(Abstract). 

18. Mohamed M. Ghanem, Lori Battelli, Mark Barger, Joginder Nath and 

Ann F. Hubbs and Vincent Castranova (2005). Modifications of 

pulmonary CYP2B1 and inducible CYP1A1 activities by intravenous 

injection of iron dextran. The Toxicologist 84 (S-1): 360 (Abstract). 

19. Ghanem M, Salem M, Yao J, Rexroad C, Nath J (2005).  Modification 

of induced cytochrome P450 1A1 in rainbow trout by polychlorinated 

biphenyls (PCB) in fish-diet. Environmental and Molecular 

Mutagenesis 44 (3): 58 (Abstract). 

20. Abd El-Raof, Y.M. and Ghanem, M.M. (2006). Clinical and haemato-

biochemical studies on cases of alopecia in sheep due to deficiency of 

some trace elements. The 4th Scientific Conference, Faculty of Vet. 

Medicine, Suez Canal University, 21-23 November, 2006. 

21. Ghanem. M.M. and Abd El-Raof, Y.M. (2005). Clinical and 

haematobiochemical studies on lamb coccidiosis an changes 

following amprolium and sulphadimethoxine therapy. Benha Vet, 

Med. J., 16(2): 286-300. 

22. Mohamed M. Ghanem, Elham El-Shewy and Yassein M. Abd El-Raof 

(2006).  Effect of respirable particles (coal dust) on levels of il-1, il-

6 and tnf- in bronchoalveolar lavage and alveolar macrophage 

culture medium of rats. The 3rd Scientific Conference, National 

Research Center (NRC), Dokki, Cairo, 5-6 December, 2006. 

23. Abd El-Raof, Y.M. and Ghanem, M.M. (2006). Clinico-Biochemical 

Study on Some Cases Of Pregnancy Toxaemia Among Ewes. The 8th 
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Sci. Vet. Med. Zag. , Conference (31 Aug. –3 Sept. 2006) Hurghada, 

pp 306-311. 

24. Ghanem, M.M., Moustafa, A.M. and Fatma K. Mohamed (2007). 

Therapeutic effect of Zanide, Parabenzole and Genesis on 

gastrointestinal nematodiasis in sheep. The 2nd Scientific Conference, 

Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Egypt, January, 

25-28th, 2007. 

25. Abd El-Raof, Y.M. and Ghanem, M.M. (2007). Clinical, 

haematobiochemical and ultrasonographic study in abomasal 

displacement in cows with trials of treatment. The 2nd Scientific 

Conference, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, January, 25-28th, 2007. 

26. Ghanem, M.M. and Abd El-Raof, Y.M. (2007). Cryopreservation of 

rumen protozoa using three different cryoprotectants and successful 

refaunation of defaunated sheep. The 2nd Scientific Conference, 

Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Egypt, January, 

25-28th, 2007. 

27. El-Attar H.M., Ghanem M.M. and Abd El-Raof, Y.M. (2007). Clinical, 

biochemical and haematological studies on omasal impaction in cows 

(2007). The 2nd Scientific Conference, Faculty of Veterinary 

Medicine, Benha University, Egypt, January, 25-28th, 2007, pp. 438-

450. 

28. Lori A. Battelli, Mohamed M. Ghanem, Michael L. Kashon, Mark 

Barger, Jane Y.C. Ma, R.L. Simoskevitz, Philip R. Miles and Ann F. 

Hubbs (2008). Crystalline Silica is a Negative Modifier of Pulmonary 

Cytochrome P4501A1 Induction. Toxicology and environmental 

health Part A. 71: 521-532.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18338287 

 

29. Mohamed M. Ghanem, Mervat E. Radwaan, Abdel Moneim M. 

Moustafa, Mohamed H. Ebeid (2008). Comparative therapeutic effect 

of toltrazuril, sulphadimidine and amprolium on Eimeria bovis and 

Eimeria zuernii given at different times following infection in buffalo 

calves (Bubalus bubalis). Preventive Veterinary Medicine 84:161-

170. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18262668 
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30. Mohamed M. Ghanem, Ann F. Hubbs and Joginder Nath (2009). Effect 

of Intravenous Injection of Iron on Induced Pulmonary Cytochrome P450 

1A1 (CYP1A1) and Constitutional CYP2B1 Activities. The Third 

International Scientific Conference, Faculty of Vet. Med., Benha 

University, 29 Jan-1 Feb 2009. 
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeI

D=1.&item_id=10866225.6. 

 

31. Mohamed M.  Ghanem, Lori A. Battelli, Bandon F.  Law, Vincent 

Castranova, Michael L. Kashon, Joginder Nath, and Ann F.  Hubbs 

(2009). Coal Dust Alters -naphthoflavone-Induced Aryl 

Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocation in Alveolar Type II 

Cells. Particle and Fibre Toxicology, 21:6. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2732588/ 

 

32. Mohamed M. Ghanem; Afafa D. A. Mohamed; Mohamed Y. 

Ramadan (2009). Clinical, Biochemical and Histopathological Study 

On Parasitic Gastroenteritis Caused By Caprine Coccidiosis: 

Comparative Therapeutic Effect Of Toltrazuril And Propolis. 

Published in the veterinary Symposium entitled "Progress and 

Perspective in Veterinary Medicine" Faculty of Veterinary 

Medicine, UASVM Iaşi, Romania 4-5 June 2009 (Volume 52 (1): 

565-580) 

http://www.uaiasi.ro/simpozion_med/Revista/index.php?option=com_wrapper&vie

&Itemid=68&lang=enw=wrapper 

33. Mohamed M. Ghanem and Wael M. El-Deep (2010) lecithin 

cholesterol acyltransferase (LCAT) activity as a predictor for ketosis 

and parturient haemoglobinuria in Egyptian water buffaloes. 

Research in Veterinary Science, 88(1):20-25.  

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19682715 
 

34. Mohamed M. Ghanem and Omnia M. Abdel Hamid (2010). Clinical, 

Haematological And Biochemical Alterations In Heat Intolerance 

(Panting) Syndrome In Egyptian Cattle Following Natural Foot And 

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10866225.6
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DigitalLibraryViewIssues&ScopeID=1.&item_id=10866225.6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2732588/
http://www.uaiasi.ro/simpozion_med/Revista/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=68&lang=en
http://www.uaiasi.ro/simpozion_med/Revista/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=68&lang=en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19682715


                                   

 

                  اجامعة بنه-كلية الطب البيطرى  –غانم محمدى  د/ محم أ.داتية ذالالسيرة  

31 
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1                                     
Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg  

Mouth Disease (FMD). Tropical Animal Health and Production, 
;42(6):1167-73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20229223 

 

35. Mohamed M. Ghanem (2010). A Comparative Study on Traumatic 

Reticuloperitonitis and Traumatic Pericarditis in Cattle in Egypt. 

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 32 (2): 143-153. 

  http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/index.php 

 

36. Adel M. Badawy and Mohamed M. Ghanem (2010). Combined 

intravenous anaesthesia with midazolam and propofol for performing 

abdominal surgery in sheep. Benha Veterinary Medical Journal. 
 

37. Mohamed M. Ghanem, Atef S.A. Abdel-Galil (2011).  Subcutaneous 

emphysema in equine due to different etiology with successful treatment 

protocols.  Benha Vet Med. Journal, 22(2): 185-192. 
http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=22&year=2011&issue=2 

 

38. Ghanem, M.M. Yousif, H., Abdel Raof. Y. and El-Attar, H. (2012). 

Clinico-biochemical, ultrasonographic and histopathological changes in 

experimentally-induced hypothyroidism in dogs. Benha Vet Med. 

Journal, 23(1): 131-141. 
http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=23&year=2012&issue=1 

 

39. Ghanem, M.M., Mahmoud, M.E., Abd El-Raof, Y.M. and El-Attar, 

H.M. (2012). Metabolic profile test for monitoring the clinical, 

haematological and biochemical alterations in cattle during 

periparturient period. Benha Vet Med. Journal,  23,( 2): 13-23 
http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=23&year=2012&issue=2 
 

40. Ghanem, M.M., El-Fkhrany, S.F, Abd El-Raof, Y.M., El-Attar, H.M. 

(2012). Clinical and haematobiochemical evaluation of diarrheic 

neonatal buffalo calves (bubalus bubalis) with reference to antioxidant 

changes. Benha Vet Med. Journal. 23 (2): 275-288 
 http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=23&year=2012&issue=2 

 

41. El-khaiat, H.M.; Ghanem, M.M.; Abo-Zeina, H.A.; Abd El-Raof, Y.M.; 

El-Attar, H.M. (2012). Assessment of immune status and DNA damage 
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in goats with experimentally- induced hypocuprosis. Proc. of the 5th 

Animal Wealth Research Conf. in the Middle East & North Africa, 282-

296.http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354153.html 

  

42. Heba M. El-khaiat, Yassein, M. Abd El-Raof, Mohamed, M. Ghanem, 

Hossam, M. El-Attar, Hala, A. Abou-Zeina and Soad, M. Nasr (2012). 

Clinical, haematobiochemical and hair changes of goats with 

experimentally- induced copper deficiency with trials of treatment. 

Benha Vet Med. Journal. 23, (2): 137-147. 
http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=23&year=2012&issue=2 

 

43. Mohamed M. Ghanem, Ann Hubbs and Joginder Nath (2012). 

Preliminary study on the effect of pulmonary inflammation mediated by 

lipopolysaccharide endotoxins on cytochrome p4501a1 (CYP1A1) 

induction in sheep. Proc. of the 5th Animal Wealth Research Conf. in 

the Middle East & North Africa, 297-314. 
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D88784

D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20-5-ga6ad01a 

 

44. Zain-Eldin, M.M., Ghanem, M.M., Abd El-Raof, Y.M., El-Attar, H.M. 

(2013). Clinical, Haematobiochemical and Electrocardiographic 

Changes of Diarrheic Sheep and Changes Following Treatment by 

Nutmeg and Oxytetracycline. Benha Veterinary Medical Journal, 24 

(1): 329-342. 

http://www.bvmj.bu.edu.eg/volume_gallery.php?volume=24&year=2013  
 

45. Mohamed M. Ghanem (2013). Comparative Study on the Clinical and 

Subclinical Hypomagnesemia in Calves with Evaluation of Therapeutic 

Response. The XX International Congress of Mediterranean Federation of 

Health and Production of Ruminants, Faculty of Veterinary Medicine, 

Assiut University, pp. 123-134. 
http://www.icmfrum.advetresearch.com/index.php/rum/rum/paper/view/35 

 

46. Mohamed M. Ghanem and Omnia M. Abdelhamid (2013). Clinico-

biochemical, immunological and molecular biological study on tropical 

Theileriosis in Egyptian water buffaloes (Bubalus bubalis). Alexandria 

Journal of Animal Sciences, 39: 1-11 

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354153.html
http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=23&year=2012&issue=2
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D88784D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20-5-ga6ad01a
http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D88784D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20-5-ga6ad01a
http://www.bvmj.bu.edu.eg/volume_gallery.php?volume=24&year=2013
http://www.icmfrum.advetresearch.com/index.php/rum/rum/paper/view/35


                                   

 

                  اجامعة بنه-كلية الطب البيطرى  –غانم محمدى  د/ محم أ.داتية ذالالسيرة  

33 
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1                                     
Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg  

http://www.scopemed.org/?mno=41857 

 
47. Nagwa Eid A., Ghanem M. M., Elmadawy R. S. (2015). PREVALENCE 

AND MOLECULAR ANALYSIS OF BLOOD PARASITES 

INFECTING BUFFALOES IN QALYOBIA GOVERNORATE, EGYPT. 

Benha Vet Medical Journal. 

 

48. Mohamed Ghanem, Hayat Fayed. Abdel-Raof Y.M., El-Attar H.M. 

(2015). Clinical, Hematobiochemical and Histopathological Changes in 

Goats with Surgically- Induced Unilateral Hydronephrosis. Benha Vet 

Medical Journal, 28 (2): 263-272.  

http://www.bvmj.bu.edu.eg/journalissue.php 

 

    

49. MM Zein-Eldin, MM Ghanem, AYM El-Raof, HM El-Attar, HM El-

Khaiat (2015). Clinical, haematobiochemical and ruminal changes during 

the onset and recovery of induced lactic acidosis in sheep. Biotechnology 

in Animal Husbandry 30 (4), 647-659 
http://connection.ebscohost.com/c/articles/100463072/clinical-haematobiochemical-

ruminal-changes-during-onset-recovery-induced-lactic-acidosis-sheep 

 

50. Al-Akraa, A.M., Ghanem, M.M, Elgezery, M.M (2015). 

Hepatosonography and Computed Tomography in Feline liver. Benha 

Vet. Medical Journal 

http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=28&year=2015&issue=1 

 

51. Mohamed M. Ghanem and Ghazy Assassa (2015). A comparative study 

between cooperative and collaborative elearning. The First international 

Conference of Jordan University “Social Media Shaping E-publishing”. 

Jordan University, Jordan 

 

52. Mohamed Ghanem, Hamada Yousif, Mahmoud Helal, Yassein Abdel-

Raof, Hussam El-Attar (2015). Comparative therapeutic effect of three 

types of antibiotics on klebsiella pneumonia in Boer goats. Benha Vet 

Medical Journal. 

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://www.scopemed.org/?mno=41857
http://www.bvmj.bu.edu.eg/journalissue.php
http://connection.ebscohost.com/c/articles/100463072/clinical-haematobiochemical-ruminal-changes-during-onset-recovery-induced-lactic-acidosis-sheep
http://connection.ebscohost.com/c/articles/100463072/clinical-haematobiochemical-ruminal-changes-during-onset-recovery-induced-lactic-acidosis-sheep
http://www.bvmj.bu.edu.eg/result_issue.php?volume=28&year=2015&issue=1


                                   

 

                  اجامعة بنه-كلية الطب البيطرى  –غانم محمدى  د/ محم أ.داتية ذالالسيرة  

34 
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1                                     
Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg  

53. Ghanem, M.M., Yousif, H.M., Abd El-Ghany, A.H., Abd El-Raof, Y.M., 

El-Attar H.M. (2015). Evaluation Of Pulmonary Function Tests With 

Hemato-Biochemical Alterations In Boer Goats Affected With Klebsiella 

Pneumoniae. Benha Vet. Medical Journal. 

 

References 

Upon request 

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg

